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BASES REGULADORES DE LA SEGONA EDICIÓ DELS PREMIS DE LA 
NIT DE L’ESPORT 2017-2018 
 
1. INTRODUCCIÓ 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt convoca el Segon premi Nit de 
l’Esport 2018 per reconèixer a les persones i entitats locals que han 
destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet de l’esport durant 
el període entre el juny del 2017 fins al juny del 2018. 
 
2. BENEFICIARIS 
Podran optar als premis les següents persones i entitats: 
 
- Esportistes i entitats esportives 
- Altres persones o entitats que estiguin relacionades amb el món esportiu 

que siguin o desenvolupin la seva activitat a Sant Vicenç de Montalt. 
- Tots els participants opten al premi millor esportista de la temporada 

2017-2018. El jurat d’experts és l’encarregat d’atorgar el premi. 
 
3. CANDIDATURES 
Les candidatures les poden presentar les entitats esportives de Sant Vicenç 
de Montalt proposant candidats (un únic candidat per categoria) que formin 
part de la seva entitat. També es pot presentar candidatura de forma 
particular (no cal que sigui l’entitat qui ho presenti) d’un esportista o d’una 
entitat esportiva. 
 
El full de candidatura s’haurà de presentar al Registre General de 
l’Ajuntament. 
 
Cada candidat tindrà el seu premi a la nit de l’esport. 
 
El termini de presentació de candidatures serà des de la data de publicació 
a la web fins el 8 de juny de 2018. 
 
4. PREMIS 
Es repartiran els premis a les següents categories: 
- Esportistes i entitats esportives 
1- Millor esportista 2017-2018 
2- Millors esportistes: 

 Menors de 12 anys femení ( nascudes fins el 2006, aquest inclòs) 
 Menors de 12 anys masculí ( nascuts fins el 2006, aquest inclòs) 
 Categoria infantil – cadet femení (nascudes el 02-03-04-05) 
 Categoria infantil – cadet masculí (nascuts el 02-03-04-05) 
 Categoria juvenil femení (nascudes el 99-00-01) 
 Categoria juvenil masculí (nascuts el 99-00-01) 
 Categoria sènior femení (nascudes el 98 i anteriors) 
 Categoria sènior masculí (nascuts el 98 i anteriors) 



 

3- Millors equips: 
 Millor equip prebenjamí (10-11) 
 Millor equip benjamí (08-09) 
 Millor equip aleví (06-07) 
 Millor equip infantil (04-05) 
 Millor equip cadet (02-03) 
 Millor equip juvenil (01-00-99) 
 Millor equip sènior (98 i anteriors) 

4- Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius. 
5- Reconeixement a la trajectòria per la tasca esportiva. 
 
L’organització podrà, si així ho considera, atorgar mencions especials a 
gestes esportives que no estiguin contemplades en anteriors apartats. 
 
5. JURAT DE LA NIT DE L’ESPORT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
El Jurat estarà format per un mínim de tres persones vinculades al món de 
l’esport al camp esportiu, periodístic i/o de gestió. 
 
6. DATA I LLOC ON ES DESENVOLUPARÀ L’ACTE 
La Nit de l’Esport de Sant Vicenç de Montalt tindrà lloc el proper 29 de Juny 
a les 20.00 hores al Teatre del Centre Cívic. 
 
Un cop acabat l’acte, a la pista externa es servirà un sopar per part de la 
Comissió del Campus de Futbol a la India pel Club de Futbol Santvicentí.” 
a pel Club de Futbol Santvicentí. 


